1 / 23

Magie Vědomého Uzdravení
jak za 21 dní nastartovat uzdravení
a zbavit se nemocí bez léků a lékařů

autor: Jan Čejka
www.vedome-uzdraveni.cz
Vydavatel: Jan Šuba – Makniha.cz
rok vydání: 2015
© Jan Šuba – Makniha.cz
© Jan Čejka – Všechna práva vyhrazena!
ISBN 978-80-88080-36-7 (pdf)
ISBN 978-80-88080-37-4 (ePub)
ISBN 978-80-88080-38-1 (MOBI)

2 / 23

Úvod
Tato kniha je přirozeným pokračováním a důsledkem Návodu na Vědomé
Uzdravení, který jsem pro Vás zveřejnil na stránkách Vědomé uzdravení.
Je rozšířením a podrobným popisem technik, se kterými pracuji při spouštění
samočinného uzdravování těla a léčení nemocí a jejich následků. A to i nemocí
takzvaných „nevyléčitelných“.
Do detailů popisuje postupy, kterými jsem dosáhl úplného odstranění omezení a
bolestí, které mě trápily a hrozily trvalým omezením a nutností doživotně
dodržovat dietu bez naděje na vyléčení a bez možnosti výletů do cukráren a
dalších míst, které mě těší a dělají mi radost.
Převzal jsem zodpovědnost za svůj život, zdraví a doslova jsem se postavil na
vlastní nohy.
Žádám Vás, abyste si knihu nechali pro své použití. Investovali jste do ní své peníze
a je teď Vaše. Je v ní obsažen výtah z mých 25 let velmi náročnou cestou
získávaných zkušeností a jsem moc rád, že jste se rozhodli koupením této knihy mi
pomoci získat, v peněžní formě, část mého úsilí vynaloženého na to, abych Vám
tyto zkušenosti mohl předat.
Pokud máte mezi svými blízkými a známými někoho, o kom si myslíte, že mu tyto
informace pomohou, pošlete ho na stránky www.vedome-uzdraveni.cz
Může se, v případě zájmu, sám zaregistrovat k odběru informací a získat tak
zdarma můj zkrácený návod a spoustu dalších užitečných tipů, které zájemcům
rád zasílám. Časem se může sám rozhodnout, jestli pro něho tato kniha bude také
přínosem a podpořit mě její koupí v mé další činnosti a šíření povědomí o těchto
úžasných možnostech.
Děkuji Vám a přeji zábavnou a inspirativní četbu.
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Co Vám tato kniha přináší?
A jak toho využít
Kniha obsahuje mé zkušenosti (know-how) o tom, jak se můžete uzdravit úplně
sami bez léků a lékařů.
V důsledku Vám ušetří podstatně víc peněz, než jste za ní zaplatili. Pokud budete
postupovat podle tohoto návodu, nemusíte dávat spoustu peněz za léky, abyste se
zbavili nemocí, které vlastně můžete zahnat jako mávnutím kouzelné hůlky.
Ušetří Vám spoustu času, který byste trávili cestováním po doktorech, vysedáváním
v čekárnách, poleháváním v nemocnici. Přečtěte si jak na to, vyzkoušejte to a
přesypte nějaký ten písek ve svých přesýpacích hodinách zase do horní poloviny.
Zdravotní pomůcky stojí často ještě víc peněz než léky. A to ani nepíšu o různých
speciálních léčbách a operacích. Radši si své peníze užijte jinak. Lepší je to podle
vlastního výběru, než na základě nečekaného účtu z nemocnice.
A co je na tom nejlepší, když jste zdraví a bez omezení, můžete svůj čas trávit jak
chcete. Paráda, že jo?
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21 dní do startu
Proč zrovna 21 dnů? A co se pak stane?
Podle vědeckých poznatků z oblasti neurovědy dochází po 21 dnech opakování
jakékoli činnosti k jejímu zafixování v mozku a nastartování automatického
opakování.
Pokud budete proces nastartování samočinného uzdravování opakovat 21 dnů po
sobě, vytvoří se ve Vašem mozku nové spoje, které budou tento proces samočinně
každý další den provádět i bez toho, abyste na něj aktivně mysleli.
To se určitě vyplatí, protože Vás udržení ve zdravém stavu stojí méně úsilí.
Každopádně jakýkoli stav, pokud mu nevěnujete pozornost, se postupně vytrácí.
Takže i přesto, že je po 21 dnes tento proces zautomatizován, občas si celý postup
zopakujte. Celý automatický uzdravovací program tím posílíte a oživíte.
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Přijímám svou zodpovědnost
Napsáním této knihy přijímám zodpovědnost za to, že si ji přečtete a že Vám
předám zkušenosti, které jsem za čtvrt století úspěšně vyzkoušel a vyladil osobně
na sobě a na dalších lidech, kteří to v tu chvíli potřebovali a požádali mě o to.
Tento návod Vám předávám jako výtah z těchto zkušeností. Jedná se o funkční
postup, který jsem v praxi ověřil.
Stejně jako jakýkoli jiný popis a návod, i v tomto případě záleží na jeho aplikaci.
Důležité je, jak pravidelně a s jakým nadšením budete následující kroky provádět.
Tento postup na 100% funguje pro mě. Záleží na Vás, jak bude fungovat Vám.
Pokud se do něho položíte naplno, bude i Vám fungovat na 100%. Pokud si knihu
jen přečtete, nejspíš ani k žádné změně nedojde.
Stejně jako jinde, i v tomto případě pouze Vy máte zodpovědnost za své zdraví. A v
tomto případě, vzhledem k tomu, že popisované techniky budete provádět Vy
sami, máte i Vy sami zodpovědnost za to, jak Vám budou fungovat.
Pokud s tím souhlasíte a přijímáte svou zodpovědnost, mám velikou radost. V
dnešní době mají lidé velmi nejisté a často deformované pochopení slova
zodpovědnost. Jsem rád za každého člověka, který skutečně chápe význam tohoto
slova.
Takže s chutí do toho, čtěte dál :-)
Pokud s výše uvedeným textem nesouhlasíte a nechcete přijmout zodpovědnost za
to, jaký vliv na Vaše zdraví bude mít Vaše aplikace následujících technik, nečtěte
dále. Jednoduše mi knihu v garanční lhůtě vraťte a dostanete zpět peníze, které
jste za ní zaplatili.

strana

5

7 / 23

3T = Trocha Té Teorie
Celý svět, procesy v našem těle, v buňkách i v celém vesmíru probíhají na principu
realizace nějaké myšlenky nebo záměru. Nejdřív je myšlenka a ta se potom
realizuje na fyzické úrovni. No fakt, mám to vyzkoušeno :-)
Naše těla, jejich tvar, růst, veškeré funkce a případně i takzvané vrozené choroby
jsou probíhají na základě genetického kódu DNA. Tento kód je obsažen úplně ve
všech buňkách. I těch nejmenších. A je ho tam hromada.
Podle DNA tělo vytváří hormony a ty řídí další probíhající děje a tělesný
metabolismus. Pokud je v kódu něco špatně, probíhají i následné tělesné aktivity
jinak, než by se nám líbilo.
Parádní věc je, že je kód tak malý, že ho ani nevidíme. Pokud nemáme pořádný
mikroskop. Co že je na tom tak skvělé?
Čím jsou fyzické částice menší, tím snadněji se dají ovlivnit pouhou naší myšlenkou.
O tom se čím dál častěji přesvědčují i vědci v laboratořích. Obzvlášť právě na těch
nejmenších částicích v laboratořích kvantové mechaniky. Stačí aby chtěli naměřit
nějakou hodnotu a ono jim to vyjde. Nebo chtějí zahlédnout nějakou dosud
nezahlédnutou částici, a ona na ně mrká z mikroskopu. A když ji vidět nechtějí, tak
tam prostě není.
Ano, Vaše Vědecké Lordstvo, Vaše přání je mi rozkazem.
Takže je zbytečné předpokládat, že nějaká nemoc je nevyléčitelná, protože je
vrozená a jedná se o takzvanou dědičnou nemoc. Právě tím, že je její základ v
DNA, ji můžeme velmi snadno vyléčit.
Vaše tělo je Váš vesmír a Vy jste jeho středem. Vaše mysl je Bohem Vašeho vesmíru
a on je vaším obrazem. Celé Vaše tělo k Vám promlouvá a čeká, kdy ho konečně
uslyšíte. A absolutně přijímá Vaše příkazy. Stačí jen vědět, jak mu naslouchat a jak
s ním mluvit.
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